
Poradnik czyszczenia i 
konserwacji podłóg komercyjnych

Porady dotyczące konserwacji
 Wszystkie twarde podłogi po zamoczeniu są śliskie. Z tego powodu należy zachować 

szczególną ostrożność podczas ich czyszczenia i przed ponownym udostępnieniem ich do 

użytku upewnić się, że dokładnie wyschły. W wilgotnych warunkach pogodowych, aby uniknąć 

przedostawania się wody z zewnątrz, może zaistnieć konieczność położenia na podłodze 

dodatkowych mat.

 Aby uniknąć rysowania podłogi przez piach i inne ostre obiekty, należy stosować wycieraczki 

wejściowe o szerokości dwóch kroków. Aby wycieraczki spełniały swoją rolę, należy je 

regularnie czyścić.

 Aby uniknąć poślizgnięcia i powstawania odbarwień, wszelkie plamy i przecieki należy 

natychmiast ścierać mopem.

 Należy unikać stosowania aerozoli i produktów na bazie silikonu, ponieważ mogą 

powodować śliskość podłogi.

 Zalecamy stosowanie środków czystości firmy Designflooring, ponieważ w produktach 

innego pochodzenia mogą znajdować się czynniki powodujące niszczenie wodoodpornych 

warstw podłogi.

 Przesuwanie lub ciągnięcie mebli bądź innych obiektów po podłodze może spowodować 

jej zarysowanie. Aby uniknąć powstawania wgnieceń, podczas transportu ciężkich mebli i 

urządzeń należy stosować odpowiednie rolki i podkładki.

 Guma może spowodować trwałe odbarwienie podłóg pokrytych powierzchniami 

winylowymi. Dlatego też należy unikać używania wycieraczek na gumowych spodach oraz 

nóżek meblowych, rolek i podkładek wykonanych z tego materiału.

 Używając odkurzacza należy zachować ostrożność, ponieważ nie wszystkie odkurzacze 

nadają się do pracy na podłogach winylowych. Należy upewnić się, czy na podłodze nie 

ma ostrych krawędzi i głębokich rys, w które dostaje się piasek i żwir, powodując dalsze 

zarysowanie powierzchni.

 Jeśli zarysowania powierzchni są widoczne, należy ustalić przyczynę problemu i ją 

wyeliminować. Wygląd rys można poprawić stosując kroki 2 i 3 procedur stosowania 

środków Designflooring Remove i Designflooring Commercial Refresh.

 Choć stosowanie środków Designflooring Remove i Designflooring Commercial Refresh 

może poprawić wygląd podłogi, w razie przypadkowych zniszczeń konieczna może się 

okazać wymiana pojedynczych płytek lub klepek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji podłóg firmy Designflooring,
należy skontaktować się z Zespołem obsługi technicznej:
Designflooring Poland
e: info@designflooring.com  w: www.designflooring.pl www.designflooring.pl



Z czasem długotrwałe natężenie ruchu po podłodze powoduje zużycie 
jej warstwy wierzchniej. Do regeneracji podłóg zalecamy środki 
Designflooring Remove i Designflooring Commercial Refresh

1.  Za pomocą mopa z mikrofibry nałożyć cienką warstwę nierozcieńczonego środka 
Designflooring Commercial Refresh, rozprowadzając go równomiernie po całej powierzchni.  
O ile to możliwe, środek należy nakładać równolegle do głównego źródła światła, np. okna. 

2.  Pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 30 minut.

3.   Nanieść drugą warstwę środka Designflooring Commercial Refresh, nakładając ją w  
przeciwną stronę niż poprzednią warstwę.

4.  Pozostawić podłogę do wyschnięcia na co najmniej sześć godzin lub najlepiej na całą noc.

5.  Dokładnie umyć mop w zimnej bieżącej wodzie.

Podłogę należy czyścić regularnie, choć dokładna częstotliwość zależy od natężenia 
ruchu po jej powierzchni oraz od ilości kurzu i brudu, które na niej osiadają.

1. Ruchomy kurz i brud należy usunąć z podłogi za pomocą miękkiej szczotki lub mopa.

2.  Rozcieńczyć środek Designflooring Clean zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na 
etykiecie.

3.  Za pomocą czystego mopa nanieść roztwór czyszczący na całą podłogę, a następnie 
zebrać go za pomocą wilgotnego (lecz nie mokrego) mopa i pozostawić do wyschnięcia.

4.  Dokładnie umyć mop pod zimną bieżącą wodą.

Środka Designflooring Clean można używać do czyszczenia za pomocą urządzeń 
automatycznych (np. maszyn do szorowania), szczególnie na większych powierzchniach  
lub w celu usunięcia uporczywego brudu.

Konserwacja podłogi 

Regeneracja podłogiPodłogi firmy Designflooring cechują się bardzo wysoką wytrzymałością, ale tak jak 
w przypadku wszystkich podłóg, należy o nie dbać, ponieważ mogą ulec zarysowaniu 
piaskiem lub innymi ostrymi obiektami. Istnieje wiele sposobów ochrony podłóg firmy 
Designflooring przed zniszczeniem. Zalecamy stosowanie się do zasad zawartych w 
poradniku czyszczenia i konserwacji oraz zachęcamy do lektury porad dotyczących 
konserwacji, w których znajdą Państwo wiele pomocnych wskazówek i rad związanych z 
dbaniem o oferowane przez nas podłogi.

Należy upewnić się, że przez cały czas trwania procesu czyszczenia na czyszczonej powierzchni znajdują 
się znaki „Uwaga mokra podłoga”.
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Nanoszenie środka Designflooring Commercial Refresh

1.  Wymieszać środek 
Designflooring Remove zgodnie 
z instrukcjami zamieszczonymi 
na etykiecie i wlać do maszyny 
wyposażonej w obrotową 
szczotkę szorującą.

2.   Wyszorować podłogę za 
pomocą szczotki wyposażonej w 
czerwoną nakładkę szorującą. 
Aby dotrzeć do rogów podłogi 
i innych trudno dostępnych 
miejsc, należy użyć białej 
nakładki szorującej, którą 
mocuje się na końcu aplikatora.

1.  Wymieszać środek Designflooring 
Remove zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi na etykiecie.

2.    Za pomocą mopa nanieść roztwór 
czyszczący na podłogę, pracując za 
każdym razem na powierzchni nie 
większej niż 5 m x 5 m.

3.   Pozostawić roztwór na podłodze na 
około 10 minut, nie dopuszczając do 
jego wyschnięcia.

4.    Szorować podłogę za pomocą białej 
nakładki szorującej zamocowanej na 
końcu aplikatora.

Nanoszenie środka Designflooring Remove 
za pomocą obrotowej szczotki szorującej:

Nanoszenie środka Designflooring Remove 
za pomocą mopa i nakładki szorującej:

Przed zastosowaniem środka Designflooring Remove należy

1. Usunąć z podłogi wszystkie ruchome obiekty.

2.  Odkurzyć lub umyć wycieraczki i odłożyć je na bok.

3.  Usunąć ruchomy kurz i brud z podłogi za pomocą miękkiej szczotki lub mopa.

Usuwanie środka Designflooring Remove

1.  Usunąć pozostałości roztworu za pomocą odkurzacza piorącego lub mokrego mopa,  
a następnie umyć podłogę czystą wodą.

2.  Gdy podłoga wyschnie, należy sprawdzić, czy usunięto wszystkie pozostałości środka.

3.  Sprzęt należy umyć pod zimną bieżącą wodą i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Przed rozpoczęciem pracy z użyciem środka Designflooring Commercial Refresh należy wyłączyć ogrzewanie 
podłogowe, a po jego nałożeniu unikać ekspozycji podłogi na silne światło słoneczne oraz przeciągi.
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Designflooring Clean
5 litres
1250m2
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Designflooring Remove
5 litres
250m2

Designflooring Refresh 
5 litres
90m2


